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Dichter bij Zee
Dichter bij Zee is een jaarlijks gehouden openlucht-kunstproject in en rond
Den Hoorn op Texel waarin dichters de hoofdrol spelen. Kunstenares, docent
en eilandbewoner Paulien Valk is de bedenker en initiatiefnemer van het
eigen- en kunstzinnige project. Ook deze 4e editie brengt,  de deelnemende
dichters letterlijk ‘dichter bij zee’.

Dichter b i j  S .E .A
Dit jaar vaart ‘Dichter Bij Zee’ onder de vlag van S.E.A, Science Encounters
Art. De tien deelnemende dichters zijn voor hun inspiratie aan evenzoveel
wetenschappers die werkzaam zijn bij het NIOZ - het Nederlandse Instituut
voor Onderzoek der Zee - gekoppeld.

Dichters en S.E.A
S.E.A  is net als Dichter bij Zee geboren op het eiland Texel en ook een gees-
teskind van Valk. Met Susana Mulas Lastra, kunstenaar en ecoloog, is ze in
de lente van 2016 gaan brainstormen over de gedachte; hoe zou het zijn als
we op Texel kunst en wetenschap elkaar laten ontmoeten?’
Vanuit hun passie, maatschappelijke betrokkenheid en nieuwsgierigheid
voor nieuwe ontwikkelingen in de (kunst)wereld, zijn ze in gesprek gekomen
over wat kunst te bieden heeft aan de wetenschap en wat wetenschap te
bieden heeft aan de kunst. Over wat kunst en wetenschap samen aan de
maatschappij kunnen geven.
Zo kwam na een eerste kop koffie met het NIOZ, vol met kennis en top-
wetenschappers, een wederkerig inspirend partnerschap tot stand.
Gesprekken met kunstenaars en wetenschappers voelde als een Eureka-
moment; op dit eiland kunnen we iets moois neerzetten.
De eerste kunstmanifestatie van S.E.A is begin juni 2019 een feit.

S.E.A presenteert Art Tour Texel 2019
Tijdens de SEA Tour Texel 2019 ontmoet ‘wetenschap de kunst’. Met tien
kunstwerken, geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek der zee van het
NIOZ, brengt S.E.A een ode aan de zee. Drie maanden lang zijn kunstwerken
van top kunstenaars, dichters, en (Rietveld)studenten te zien en te beleven
op Texel. Door de ogen van de kunstenaar maakt u kennis met het leven en
de schoonheid van de zee. In de kunstwerken ziet u gezichtjes in zandkor-
rels, maakt u kennis met microbiële matten die de basis zijn van ons bestaan
en zijn 3D geprinte glazen van zeewier te bewonderen. En nog veel meer!

Ervaar Texel op geheel andere wijze en volg de S.E.A Art Tour langs bij-
zondere locaties. Laat u verwonderen door S.E.A terwijl u tegelijkertijd meer
ontdekt over de zeeën die het eiland omringen. 
Koop S.E.A Art Tour tickets via www.sea-texel.nl en VVV Texel à  €10.
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Dichters & wetenschappers Dichter bij Zee
Voor Dichter bij Zee 2019 is een combinatie van tien Texelse en ‘overkantse’
dichters gekoppeld aan tien wetenschappers van het  NIOZ, het koninklijk
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee, gelegen in de zuidpunt
van het Waddeneiland.

De deelnemende koppels in willekeurige volgorde:

Dichter                                              Wetenschapper

Roop                                                  Furu Mienis

Mare Hilstra                                    Allert Bijleveld

Bas ten Have                                  Thomas Leerink

Denise Kamp                                  Johan v.d. Koppel

Theo Olthuis                                   Jan Berend Stuut

Hilde Slooff                                     Klaas Timmermans

Elly Stolwijk                                    Corina Brussaard

Rob Komen                                     Roeland Bom

Magreet Schouwenaar              Thomas Oudman 

Joris Brussel                                   Femke de Jong 

Locatie Dichter bij S.E.A
De openluchttentoonstelling van de tien vormgegeven gedichten van
Dichter bij S.E.A is tegen de duinrand van de parkeerplaats naast Strand-
paviljoen Paal 9, op Hoornderslag 8 in Den Hoorn op Texel, te vinden.
Rij, loop of fiets vanuit Den Hoorn richting het strand. Na zo’n 2 km bent u
op de plaats van bestemming. Deze kunstmanifestatie maakt deel uit van
Art Tour Texel 2019.

Laat u op de komende bladzijden verwonderen door de tot stand gekomen
gedichten. Onstaan door het hand in hand samengaan van dichtkunst
en wetenschap in een ontdekkingstocht naar Dichter bij Zee.
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Theo Olthuis en Jan-Berend Stuut 

Dr. Jan-Berend Stuut, marien geoloog:
„Een heel enkele keer zie je in ons land een dun laagje geel stof op de auto’s
liggen. Dat kan stof zijn dat helemaal uit de Sahara komt overwaaien.
Enorme hoeveelheden Saharastof waaien elk jaar een andere kant op; van-
uit Afrika richting de Cariben. Wij hebben pas ontdekt dat dit stof heel grof
kan zijn: ‘gigantische’ zandkorrels tot bijna een halve millimeter groot.
We hebben dat gemeten met behulp van een soort drijvende stofzuigers,
midden op de oceaan.
Dit onderzoek is heel belangrijk, ook voor bijvoorbeeld onze kennis over het
klimaat. Stof is namelijk voedsel voor algen die CO2 uit de lucht kunnen
vastleggen en opslaan in de oceaanbodem. Zeker die grote zandkorrels
zorgen ervoor dat algen met hun opgeslagen CO2 snel naar de zeebodem
verdwijnen, waarmee ze een beetje tegenwicht bieden aan alle koolstof die
wij uit onze schoorstenen de atmosfeer in sturen.”  

Theo Olthuis

Theo Olthuis schrijft poëzie voor kinderen en volwassenen.
Verder liedteksten voor o.a. Herman van Veen, Stef Bos en Samba Salad.
Daarnaast aforismen voor Max Magazine, Bergens Nieuwsblad en KCB NU. 
„Mijn gedicht Zandkorrels ontstond na een fijn gesprek met Jan-Berend
Stuut dat mij genoeg inspiratie gaf om direct in de pen te klimmen.” 

www.theo-olthuis.nl
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Zandkorrels

Ooit van rotsen

los geschuurd 

door wind en rivieren 

meegevoerd 

naar zee of land 

als een grondstof 

voor boom, struik en plant.

En bouwstof

voor holen en huizen van steen.

Voor  duinen, dijken, dammen, 

wijnglas en zandkasteel.

Zo met z’n allen

kunnen zandkorrels veel.

Theo Olthuis
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Denise Kamp – Johan van de Koppel

Professor Johan van de Koppel, ecoloog:
„De ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder heeft de gemoederen
jarenlang goed beziggehouden. Maar nu duidelijk is dat deze polder, ruim
honderd jaar na het droogleggen weer wordt teruggegeven aan de natuur,
is het heel interessant om te kijken hoe dit gebied zich gaat ontwikkelen.
Samen met collega’s van de Universiteit van Antwerpen hebben we in
opdracht van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie in de glazen bol
gekeken; maar dan wel op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. We
weten hoe diep de polder ligt, dus hoeveel water en vooral slib er met het
getij in en uit zal stromen. Vervolgens hebben we met onderzoek in het veld,
het laboratorium en de computer gekeken hoe planten en dieren daarop
gaan reageren. Op die manier krijgen we een beeld van langzaam ont-
wikkelende natuur, waar heel veel dieren van gaan profiteren en hopelijk
ook veel menselijke liefhebbers.”

Denise Kamp

Beeldend kunstenaar en dichter.
Maker van de dichtbundel ‘Jaarringen lopen’ met gedichten en beelden van
eigen hand.
„De wetenschapper inspireerde me vanwege het enorme geduld en de
gedrevenheid om processen in kaart te brengen.”

www.denisekamp.nl
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Ik lig heel stil

en wacht

kleine bodemdieren

graven zich een weg in mij

vinden ademgangen, kieren

er is hier niets

dat op mij lijkt

slib en schorren waar je kijkt

hier en daar

een lepelaar

wat lamsoor

water

zout

Er is een man

die mij bezoekt

hij tast mijn grenzen af

hij tracht

bewegingen die ik ooit

maakte

in de nacht

te vangen in zijn schaalmodel

en zachtjes om te buigen

Hij weet

komt tijd

komt groei

Denise Kamp
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Magreet Schouwenaar – Thomas Oudeman

Dr. Thomas Oudman, gedragsbioloog:
„Al sinds mijn promotieonderzoek aan kanoeten in de Waddenzee ben ik
gefascineerd door de oorsprong van diergedrag. Bij de kanoeten ging dat
om het gedrag rond het eten; waarom zoeken ze elkaar op in de Waddenzee
en vermijden ze elkaar juist in hun overwinteringsgebied in Afrika? Op dit
moment verdiep ik mij in het gedrag van brandganzen en ijsberen rond
Spitsbergen. De wereld verandert daar rap. IJs trekt zich steeds eerder terug,
waardoor de ijsberen moeilijker op zeehonden kunnen jagen. Maar een paar
slimmerds hebben ontdekt dat de eieren van brandganzen op Spitsbergen
ook lekker zijn. En hoe vinden die brandganzen ondertussen hun weg; in het
broedgebied en ook op hun pleisterplaatsen tijdens de trek? Eén ding heb
ik in ieder geval geleerd, de genetica is een stuk minder bepalend dan vaak
wordt gedacht. Gedrag is behoorlijk flexibel.”

Margreet Schouwenaar

Dichter, kinderboekenschrijfster, docente pedagogiek. 
„Mijn oeuvre omvat 14 dichtbundels (waaronder een bloemlezing en een
verzameld werk) en 10 kinderboeken. 
Ik ben van 2009 tot 2018 stadsdichter van Alkmaar geweest. In die functie
richtte ik een dichtersgilde op, initieerde ik de Eenzame Uitvaart en een
poëzieroute door de stad.
Ik schreef mijn gedicht naar aanleiding van een artikel van Thomas Oudman
‘Wat je van beren leren kan', waarin hij de klimaatsverandering beschrijft.
Ijsberen ontvluchten het smeltend ijs, de brandgans is de dupe. Dieren
veranderen hun gedrag, ze leren van elkaar. 
Net als wij.”

www.margreetschouwenaar.nl
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DE WEG NAAR HUIS
en altijd weer die verbazing dat alles verandert 
als weer op een zomerdag. Dat alles in het water 
valt en niemand dat had gedacht. Dat ijsberen eieren 
eten, zeearenden plassen vinden, de brandgans 
broedt op overleven; dat evolutie telkens toekomst 
zoekt in een onbestemd onderdak! Dat steenmarters 
hun kot vinden in welvaartsblik. Dat mensen vluchten 
voor strijd, bewind, religie, lopen naar een belegd bestaan; 
dat het monstermens, het water, de grens. Er is een lange 
weg te gaan en we hadden de liefde niet?

De merel zingt en loof barst uit verbogen takken en
misschien hebben we pas over eeuwen zicht op de prijs 
van dit botte nu. In het slijk verliest een verloren schoen
zijn bereik. Mijn moeder was schoot, werd licht. Mijn vader 
floot, werd stil voorgoed. En in de sloot zoeken kreeften
kwartier. We weten niet hoever we gaan en we gaan.
We zijn nog nooit zover geweest. We schrijven een verhaal,
zoals lepelaars leren broeden in bomen; stap voor stap
met schram en streep. We stellen een weg, slaan af, doen
over en hadden we de liefde niet?  

Margreet Schouwenaar
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Rob Komen - Roeland Bom

Dr. Roeland Bom, ecoloog:
„Als ecoloog bestudeer ik de samenhang tussen het leven en de omgeving.
De afgelopen jaren heb ik dat vooral gedaan in de ‘Waddenzee’ van het
Arabische land Oman. In het ongerepte getijdegebied Barr al Hikman heb ik
bijvoorbeeld onderzoek gedaan aan schelpdieren en dan vooral aan de
‘keuzes’ die deze dieren maken. Een schelpdier kan er voor kiezen om diep
in de grond te gaan zitten waar hij veilig is voor vogels die hem op willen
eten, maar dan kan hij met zijn ‘slurfje’ niet makkelijk bij het eten dat op de
bodem van het wad ligt. Hij kan ook aan het oppervlak blijven waar hij mak-
kelijk kan eten, maar waar hij ook makkelijker wordt gegeten. Uiteindelijk
leert dit onderzoek in Oman mij hoe waddengebieden in het algemeen
werken. In ónze Waddenzee zou dat onderzoek een stuk moeilijker zijn,
omdat daar bijna overal de invloed van de mens te vinden is.”

Rob Komen

predatie
eten of gegeten worden
dagelijkse strijd 
tussen honger en angst

www.robkomen.nl
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tussen getij en tijdlijn

oever en overkant

zit je onhoorbaar verscholen 

in holten en kieren

wees stil val niet op

adem niet te diep

en blijf onzichtbaar

zolang het licht daar is

in elke schaduw overvalt een vijand:

verberg je in een stofwolk

onder breekbare dekschilden

of mul zand

verander snel tot vlek of nevel

het schemerduister valt binnen

en je gaat nu zichtbaar rondom

angstig als een schim 

voor een eigen vluchtig avondmaal

wees toch waakzaam

blijf niet langer dan moet

daar buiten

je bent zo kwetsbaar 

zo weerloos nu

zorg dat je het eind haalt

van de dag 

Rob Komen
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Elly Stolwijk en Corina Brussaard

Professor Corina Brussaard, marien microbioloog:
„Bij ‘zeeleven’ denken de meeste mensen waarschijnlijk aan vissen en dol-
fijnen, maar het gewicht van dat grote, charismatische zeeleven vormt maar
een kwart van al het leven in de oceanen. Het meeste leven onder het
wateroppervlak is minuscuul. En dan wordt dat minuscule leven ook nog
eens dwarsgezeten door ontelbare virussen. In één glas zeewater zitten al
vele miljoenen virussen. Die virussen hebben een heel negatief imago; we
worden er ziek van! Dat wordt ook verbeeld in het werk van Maria Koijck.
Tegelijk moet je bedenken dat virussen in de oceaan letterlijk van levens-
belang zijn. Door hun eencellige gastheren ‘ziek te maken’ en te laten
sterven, zorgen virussen ervoor dat voedingsstoffen beschikbaar blijven
voor andere levende organismen. Eigenlijk stimuleren virussen een continue
‘bemesting’ van de oceaan.”

Elly Stolwijk

Elly Stolwijk, tekent, installeert, fotografeert, filmt, schrijft gedichten en
onderzoekt de relatie tussen woord en beeld.
„Mariene virussen zijn met het blote oog niet te zien. De uitdaging voor zowel
de wetenschapper als de kunstenaar is het aan het licht brengen van het
onzichtbare.”

www.ellystolwijk.nl 
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tijdruimte en elkaar tegenkomen
voor maria vermue, in memoriam

alles waar men bang voor is gebeurt altijd, eens ga je te-

niet. ook in zee kan het gevaarlijk zijn, hoewel je er soms niets

van ziet. diverse virussen met haarachtige draden vanbuiten

schepen in bij levende schepseltjes. met een gevoelig extra oog

kan men hun wellustige gewapper observeren. gretig breken ze

open en af. en jij, hoe vaar jij, nu we je fijnste deeltjes hebben prijs-

gegeven aan de elementen. je beenderen zijn in hitte gespleten.

kan de as van jouw lichaam nog bestaan als die je bent of was.

misschien dwarrel je in het water op weg naar de abyssale vlakte.

volledig ontleed geraakt ben jij en mariene parasieten laten je

voorbijgaan, ze doen hun splitsende arbeid in de hogere lagen.

lang geleden stonden we met blote voeten in de branding. 

we betastten de zeesla, ons verbazend over het wezenlijk andere.

jij en ik waren samen voor eens en altijd ook nu je weg bent.

elly stolwijk



Hilde Slooff - Klaas Timmermans

Professor Klaas Timmermans, experimenteel marien bioloog:
„Zeewier heeft de toekomst. Als we in de toekomst de groeiende wereld-
bevolking op een duurzame manier willen blijven voeden, zullen we alter-
natieve manieren moeten vinden om aan eiwitten te komen. Zeewier is zo’n
alternatief. Samen met mijn collega Alexander Ebbing onderzoek ik hoe
zeewier functioneert. Met die kennis kunnen zeewierboeren bijvoorbeeld
aan de slag om het hele jaar door zeewier te telen.
‘Door de samenwerking met kunstenaars Maartje Dros en Eric Klarenbeek
komen er ook andere toepassingen van zeewier in beeld. Zij laten zien dat
je met het restproduct van het wier, wanneer het waardevolle eiwit eruit is
gehaald, ook nog mooie dingen kunt maken; een 3D-geprint kommetje van
zeewiervezels bijvoorbeeld.”

Hilde Slooff

Lid van het Alkmaars Dichtersgilde.
„Zinnen uit teksten van Klaas Timmernmans hebben mij op gang geholpen,
- De organismen waar ik mee werk kunnen niet praten. Door ze te onder-
werpen aan experimenten ‘vertellen’ ze wat hun toestand is. -
Met dank aan Reinier Nauta voor zijn enthousiaste en inspirerende rondlei-
ding bij het zeewiercentrum van het NIOZ.”

www.facebook.com/hilde.slooff

pag. 16



Zwier

Wat beweegt in Marsdiep water, wat

beweegt een zeegeleerde en wat drijft hem

door de blauwe gangen van zijn instituut?

Wier, lange slierten wuivend wier.

Suikerwier en flinterdunne zeesla tieren

welig buitendijks en in zilte stille kweek.

Wier praat niet, wier laat zich sierlijk zien,

het deint als een gedachte zonder plan.

De zeegeleerde leest het wier, verrijkt

het water en duikt in duurzaam tij

om wereldwijd de kost te geven. Hij schept 

de oogst als zeeboer met een net.

Pronkwier zwiert de toekomst tegemoet.

Hilde Slooff
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Bas ten Have – Thomas Leerink

Thomas Leerink, bioloog:
„Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik naar de kanoet gekeken. Dat is een
strandloper die in het voor- en najaar bij ons in de Waddenzee te vinden is.
Daar tankt hij bij voor zijn lange trektocht naar zijn broedgebied in Siberië
of zijn winterkwartier in West-Afrika. De Waddenzee is van levensbelang voor
deze vogels. Als ze hun ‘tank’, ofwel hun maag hier niet kunnen vullen met
schelpdieren, kunnen ze de trek niet rondkrijgen.
‘Recent is ontdekt dat de kanoet het ook op de Siberische toendra steeds
moeilijker heeft. Door de verandering van het klimaat, komen de insecten
in het voorjaar steeds eerder uit de bodem, maar de kanoeten komen niet
eerder aan. Daardoor lopen de kuikens heel veel voedsel mis en vertrekken
ze letterlijk steeds kleiner naar het zuiden. Daarmee is de kanoet een spreek-
woordelijke kanarie in de kolenmijn geworden; hij waarschuwt ons dat het
klimaat drastisch aan het veranderen is!”

Bas ten Have

Bas ten Have, beroepsachterhoeker, voormalig plezierdichter en kinderthea-
teracteur bij Theater Klif 12 kwam, via ‘Dichter bij Zee’ in contact met
Thomas Leerink. Deze, van oorsprong Fries, is wetenschappelijk mede-
werker bij het NIOZ. „Hij is daar de bevlogen allesweter over een vogel; de
Kanoet, het onderwerp voor mijn bijdrage.” 
Met een prachtig boek en een theaterstuk voor kinderen, probeert hij de
jeugd te boeien voor deze bijzondere vogel.
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Een jonge kanoet van ongeveer een week oud.
Foto Job ten Horn.

www.nioz.nl

DE KANOET

Kranig vliegen tussen twee landen
Kan niet alleen de KLM heel goed
Dat wordt ook geflikt door de kanoet
Met een pauze op het wad voor de eilanden

Abracadabra, de Kanoet lijkt illusionist
Hoe kan hij ’n tocht van 5000 km klaren?
Hij verkleint zijn maag om energie te sparen
En versterkt zijn vliegspieren; een genie is ‘t!

Noest heen en weer, van Mauritanië naar Toendra’s
Ondertussen aansterken aan onze kust
Met snavel prikken in het wad, zoeken wat ie lust
Kokkels, garnalen en andere extra’s

Onvolprezen broedt ze in de kou d‘r eieren uit
Heeft mams haar klus fijn volbracht
Houdt paps bij zijn kleintjes de wacht
Dan voor de overwintering richting zuid

En halverwege weer snacken op het wad
Met de spieren van zijn maag kraakt hij de buit
Vervolgens poept hij dit als gruis dan uit
Na enkele weken toeven verder op pad

Toendra’s met hun insectrijke fastfood 
Door de lage temperatuur gegarandeerd bacterievrij
Problemen door klimaatverandering komen dichterbij
’T ecosysteem in de war, echt niet goed voor onze Kanoet.                                         

Bas ten Have



Mare Hilstra - Allert Bijleveld 

Dr. Allert Bijleveld, gedragsbioloog:
„Rond de Waddenzee onderzoek ik de beweging en verspreiding van een
prachtige wadvogel; de kanoetstrandloper. Deze vogels trekken heen en
weer met eb en vloed, omdat ze op de natte wadplaten hun voedsel zoeken.
Maar ze vliegen niet zomaar wat rond. Kanoeten hebben heel verschillende
karakters. Sommige zijn heel terughoudend, andere nemen veel meer
initiatieven. Als ik een vogel vang, kan ik met een eenvoudig testje zien wat
het karakter is; terughoudend of ondernemend. Door de vogel vervolgens
een minuscuul zendertje op de rug te hangen, kan ik precies volgen hoe dat
karakter hun bewegingen over de droogvallende wadplaten beïnvloedt. En
door vogels te begrijpen, kunnen we ze uiteindelijk ook beter beschermen.”

Mare Hilstra

Mare Hilstra  is dichter en beeldend kunstenaar. 
Via vele vormen is zij op zoek naar de schaarser wordende stilte.
Van 2016 tot 2018 was zij de eerste eilanddichter van Texel als Mare van der
Mast. Momenteel werkt en woont zij in Zweden.

inspiratie
„Een onderzoek van de wetenschapper toonde aan dat stille kanoeten 
(minder beweging) niet minder kans op overleven betekent.
De wetenschap is een 'stil beroep'; veel van het werk zelf gebeurt in stilte 
en weinig mensen vernemen wat er allemaal ontdekt en onderzocht wordt
(waaronder ikzelf).
'Wetenschap' is een eerbetoon aan de stille vogel en de wetenschapper.”

Meer info www.marehilstra.nl 
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WE T E N S C H A P

De stille vogel houdt zijn willen klein
en binnen. Het kan jaren duren voor zijn beweging
klopt met de hartslag onder het dons.

Zijn stappen veranderen het spoor in zand
dat op papier werd uitgestippeld,
maken plaats voor ingevouwen wieken.

De stille vogel noteert alle veren en snavels,
ziet in stilstaan evenveel als in bewegen.

De ruis van de wind zwelt aan.
De stille vogel blijft staan
ziet iets blinken op de grond.

Mare Hilstra
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Joris Brussel - Femke de Jong 

Dr. Femke de Jong, oceanograaf:
„Ik onderzoek stroming in de oceanen. Dat kan gaan om hele grote, trage
verplaatsingen van water, zoals wervelende stromingen die de volle breedte
van de oceaan beslaan, maar ook om meer plaatselijke stroming. De boven-
ste honderd meter van het water in de zeeën en oceanen wordt door de wind
voortgedreven. Daarnaast heb je ook stroming omdat er verschillen in druk
zijn, net als in de lucht. In de oceaan ontstaan deze drukverschillen niet
alleen door de temperatuur, maar bijvoorbeeld ook door verschillen in het
zoutgehalte van het water. Al met al zijn de zeeën en oceanen samen een
ingewikkeld web van stromen, die warmte en voedingsstoffen over de aarde
transporteren. Daarmee zijn die oceaanstromen ook een belangrijke motor
achter ons klimaat. Je kunt het klimaat – en zeker de klimaatverandering –
niet begrijpen als je niet ook de oceaanstromen onderzoekt.”

Joris Brussel

„Ik ben Joris Brussel. Ik was stadsdichter van Velsen, daarna van Beverwijk
en op dit moment stadsdichter van Alkmaar. Ik was de jongste stadsdichter
van Nederland en de enige dichter met 3 stadsdichter-titels. Daar ben ik
best trots op. 
Wetenschapper Femke de Jong heeft me geïnspireerd met haar passie voor
het onderzoeken van de oceaan. Ik ben opgegroeid nabij het strand en voel
me thuis aan zee. Daarom was het fijn om Femke en haar kennis te leren
kennen.”

www.jorisbrussel.nl
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AMOC maken 

De machtige oceaan 
heeft altijd al bestaan
in mythes en overlevering
van oude boeken en zeeprofeten 
maar sinds een jaar of zestig weten
we dat het blauw de geheimen 
die ze heeft aan iedereen bloot geeft   
met het geduld zich in het diepe te verdiepen.

Zeeën van tijd gingen voorbij 
zonder kennis over het getij 
maar dat is nu verleden tijd. 
Wetenschappers doorgronden
stille diepe wateren in strijd
met de natuurelementen
met hun meetinstrumenten
die met hun moed mee 
zinken helemaal naar onderen 
om zich daar te verwonderen. 

Vroeger wilde ik ruimtevaarder 
worden maar misschien houd 
ik het liever bij onderzeeastronaut. 
Laten we de tijd vergeten
en de oceaan opmeten 
onjuiste aannames laten varen 
met te veel voeten in de aarde 
en tot de oceaanbodem uitzoeken
hoe we natuurgeheimen opdoeken. 
Laten we vooral geen amok maken
maar de AMOC* in haar essentie raken.  

Joris Brussel

*AMOC = de ‘Atlantic meridonial overturning circulation’;het complexe systeem van oceaanstromingen
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Roop – Furu Mienis

Dr. Furu Mienis, marien geoloog: 
„Voor koraal hoef je niet naar de tropen! Voor de kust van Ierland, op een
diepte van 500 m tot een kilometer vind je bijvoorbeeld ook een prachtig
koraalrif. Snorkelend en zelfs duikend kom je daar natuurlijk niet bij. Omdat
het beneden de 250 m pikkedonker is, heeft het koraal daar ook veel minder
kleuren. Kleuren van tropisch koraal komen van de algen die met koraal-
poliepen leven, maar in het donker leven geen algen. Ook zonder die bonte
kleuren is diepzeekoraal voor ons als wetenschappers interessant. Diepzee-
koraal is namelijk een belangrijk onderdeel van de CO2-boekhouding  van
de oceaan en daarmee van het klimaat. Bovendien zijn deze koraalriffen
belangrijke hotspots van biodiversiteit. We hebben minder dan 10% van de
diepzee in kaart gebracht, dus goede kans dat daar ook nog leven zit dat we
nog helemaal niet kennen.”

Roop

Roop is de roepnaam van Roderik Plaat, die sinds januari 2018 Texels offi-
ciële eilanddichter is.
Met Furu Mienis kreeg hij voor S.E.A. een wetenschapster toebedeeld, die
een beroep uitoefent dat je slechts kent van tv. In futuristische duik-
vaartuigen op naar de grote, diepe duisternis, begeleid door het sonore
stemgeluid van David Attenborough op loden kousenvoeten struinend door
onderwatertuinen. Deze romantische voorstelling was bepalend voor
het gedicht.
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onder water

hoor het tjoek tjoek tjoek van verre schepen

hoe de walvis zingt en hoe de spiegel

wordt geteisterd door de regen

hoor de aarde beven en het kraken

van harde schalen tussen kaken

in zwaar water kom je alles tegen

onder druk van deze koude deken

vlucht voedsel zwijgend voor de jacht

en plant men zich in stilte voort

wie denkt dat hier niets is is doof

en blind en heeft de muziek

van de diepzee nooit gehoord

Roop
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Colofon 
Project-bedenker & initiatiefnemer - Paulien Valk

Cultuurcoach - Cor van Heerwaarden

Vormgeving & redactie - Heleen Vink

Uitgave - © 2019 Dichter bij Zee

Locatie
Openlucht-kunstproject Dichter bij S.E.A is de 3 zomermaanden te bezoeken

op Hoornderslag 8 in Den Hoorn op Texel, naast Strandpaviljoen Paal 9.

Met dank aan René Jager van Strandpaviljoen Paal 9 en Staatsbosbeheer.

Internet
www.dichterbijzeetexel.nl

www.sea-texel.nl

www.nioz.nl

www.paal9.nl
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Na het genieten van alle gedichten is het heer-
lijk neerploffen bij Strandpaviljoen Paal 9 voor
koffie met appeltaart, een schuimend Texels
biertje, een glas zoetzuur frisse appelsap van
een boomgaard op het eiland of kies van de
kaart iets anders lekkers van Texelse bodem. 
www.paal9.nl
Fo

to
 H

el
ee

n 
Vi

nk



Fo
to

 H
el

ee
n 

Vi
nk


